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O TESTEMUNHO DOS APÓSTOLOS EM JERUSALEM (Atos 1:1 a 6:7) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas 
tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra” (At 1:8) 
 

Escritor (o mesmo autor do terceiro evangelho): ________; foi um médico que viveu na cidade grega de 
Antioquia, na Síria antiga; seus escritos são frutos, como ele mesmo diz em Lc 1:3, de uma "acurada 
investigação de tudo desde o princípio". O seu conhecimento sobre Jesus provem, sobretudo do contato 
com _______, de quem foi discípulo. Paulo o cita em várias passagens de suas cartas: é "companheiro 
de trabalho" (Fm 24); "caro médico" (Cl 4:14); "somente Lucas está comigo" (Tm 4:11). 
 

A obra de Lucas: O evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, no início, era uma única obra, 
em duas partes. Pode-se facilmente reconhecer essa ligação considerando o prólogo dos Atos dos 
Apóstolos: “Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou 
desde o início, até o dia em que foi elevado ao céu.” (At 1:1). Esse Teófilo é mencionado também no início 
do terceiro evangelho. Lucas, naquela ocasião, nomeia "ilustre Teófilo", dizendo que escreve a obra "para 
que verifiques (Teófilo) a solidez dos ensinamentos que recebeste" (Lucas 1:4). 
 

Objetivo do livro: O livro mostra como a missão delegada por Jesus de Atos 1:8 se realiza:  

• A fé se implanta em _____________ (capítulos 1 - 5) 

• Após o martírio de Estêvão começa a expansão do cristianismo, graças aos gentios (6 – 8) 

• O Evangelho chega a ____________(8:4-25) 

• E em Cesareia, onde os pagãos (gentios) entram pela primeira vez na Igreja (8 – 11) 

• A mensagem de Cristo chega à Antioquia (11 - 12) 

• Primeira viagem de Paulo leva o Evangelho a Chipre e Ásia Menor (13 - 14) 

• Na 2ª e 3ª viagens de Paulo, a Palavra de Jesus chega à Macedônia, Grécia e Éfeso (15 – 21) 

• Finalmente a mensagem cristã chega em Roma; "_________________"  (27 – 28) 
 

A) OS ATOS DO ESPÍRITO SANTO (1:1-26) 
 

1. Quantos dias se seguiram à ressureição de Jesus as suas aparições antes de sua ascensão e 
quantas foram às suas aparições nestes dias? _______________________________________ 

 
2. Qual é o tema central da pregação de Cristo que marca este período? _____________________  

 
3. O que Jesus pregou antes de sua morte e ressureição (cfme Lc 4:43)? ___________________ 

(ver também Mt 4:17; Lc 12:32; Mt 25:34; Mt 6:33; Mt 16:19 e 28; Lc 16:16)  
 

4. “...receberão poder para serem minhas testemunhas” (1:8). O que é poder? 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. Como você testemunha? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Como viver no Reino e ser testemunha de Jesus Cristo (ver Mt 13:11 e 16:19)? _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Que promessa João Batista pregou em Mt 3:11 e Mc 1:8 e Jesus reiterou em At 1:4-5? _______ 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo quando Pedro falou sobre Judas (vs 15)? ____  
 

9. O que motivou Pedro a pedir aos discípulos que escolhessem outro discípulo para ocupar o lugar 
de Judas como apóstolo? ____________________________________________________ 
 

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



 
B) O NASCIMENTO DA IGREJA (2:1-47) 

 

• Pentecostes 
É uma das três maiores festas judaicas (juntamente com a Páscoa e a Festa do Tabernáculo). É um nome 
advindo da palavra grega ______________; termo usado pelo fato de a festa ser celebrada no 
quinquagésimo dia após o sábado de Páscoa. 

• Línguas de fogo 
“E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de ______” (At 2:4). O fogo frequentemente indica 
na Bíblia a presença de Deus. Moisés na sarça ardente (Ex 3); coluna de fogo (Ex 13); desceu fogo do 
monte Sinai (Ex 19), fogo consumiu oferta de Elias (1 Rs 18); visão de fogo para avisar Ezequiel (Ez 1). 

• Línguas 
A palavra traduzida como “línguas” é uma palavra grega usual para línguas conhecidas. Fez com que a 
Igreja ampliasse o seu alcance evangelístico. Estas pessoas estavam falando línguas ______________ 
a pessoas de outras nações que estavam reunidas para o Pentecostes. 
 

C) O ESPÍRITO SANTO NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE 
 

1) O Espírito Santo no Éden 
Gn 1:27 – “Deus, portanto, criou os seres humanos, à imagem de Deus o criou...” 
Gn 2:7 – “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida” 
Gn 3:8 – “Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim” 

2)  O Espírito Santo no tabernáculo 
Ex 39:32, 43 – Deus deu toda a orientação sobre o tabernáculo a Moisés; e concluíram cfme. ordenado. 
Ex 40:34-38 – A nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo; 
Lv 9:24 – O fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura. 

3) O Espírito Santo no templo 
1Cr 28:19 – Deus deu toda a orientação sobre o templo a Davi (que repassou a Salomão); 
1Re 8:10-12 – Após terminar a construção; nuvem encheu o templo; 
2Cr 7:2-3 – O fogo desceu e consumiu o sacrifício e a glória do Senhor encheu o templo. 

4) O Espírito Santo – Jesus Cristo 
Lc 4 – “O Espírito do Senhor está sobre mim.” “Jesus, cheio do Espírito Santo foi levado ao deserto”; 
Jo 2:19 – “Destruam este templo e eu o levantarei em três dias”; 
Jo 16:7 – “Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei”. 

5) O Espírito Santo nos discípulos 
Jo 7:39 - Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado; 
Mt 27:51 - Quando Jesus morreu na cruz o véu do templo se rasgou; (presença de Deus deixou o lugar) 
Jo 20:22 – Após ressuscitar, Jesus soprou sobre eles e disse: “Recebam o Espírito Santo”. 

6) Profecias de que todos os povos poderiam receber o Espírito Santo 
Sl 22:27 – Todos os povos se voltarão ao Senhor; 
Is 56:6-8 – Os estrangeiros serão reunidos com os demais no “monte Santo”; 
Dn 7:13 – Todas nações serão convidadas.  

7) O Espírito Santo nas nações (inauguração e autenticação da igreja) 
Lc 24:49 “Eu lhes envio a promessa...; mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto". 
At 2:15 – Batismo do Espírito Santo sobre os judeus e os que com eles estavam reunidos; 
At 8:15 – Batismo do Espírito Santo sobre os Samaritanos; 
At 10 – Batismo do Espírito Santo sobre os gentios (Cornélio e sua família...); 
At 19:1-6 – Batismo do Espírito Santo sobre os 12 homens em Éfeso (outras nações...). 
 

D) O ESPÍRITO SANTO EM MIM 

• Ef 1:13 – Sou portador do Espírito Santo; pois O recebi no momento que fui _________; 

• 1 Co 3:16 – Sou santuário do ___________ Santo; 

• 1 Co 6:19 – Sou templo do Espírito Santo edificado sobre _______________; 

• 1 Pe 2:5 – Sou _____________na edificação de uma casa espiritual por meio de Jesus Cristo; 

• Hb 12:18-24 – Cheguei ao “Monte Sião”; a Jerusalém Celestial; e estou _________ nos céus. 
 
TAREFA: Leitura Atos cap 1 a 6 
 

AVALIAÇÃO  
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
- Avaliação: apostilas preenchidas (3,0) + leitura livro (1,0) + trabalho 1 (3,0) + trabalho 2 (3,0) = TOTAL 10,0                                        
 
      
 


